Gemeente Noordwijk
T.a.v. de formateur
Griffie Gemeente Noordwijk
Postbus 298
2200 AG Noordwijk
Per e-mail: griffie@noordwijk.nl
Noordwijk, 30 maart 2022
Betreft: input NOV bij formatie nieuwe coalitie Gemeente Noordwijk
Geachte formateur,
De Noordwijkse Ondernemers Vereniging (NOV) stelt zich ten doel de collectieve
belangen te behartigen van het bedrijfsleven in de Gemeente Noordwijk. Deze
belangenbehartiging is gericht op de (verdere) verbetering van het
ondernemersklimaat en de versterking van de economie van de gemeente.
Vanuit deze rol informeren wij u via deze brief over een aantal wensen en
aandachtspunten die van belang zijn voor de informatie en formatie van de
nieuwe coalitie in de Gemeente Noordwijk. Wij vertrouwen erop dat deze wensen
en aandachtspunten een plaats krijgen in een coalitieakkoord en in het
collegewerkprogramma van het nieuw te vormen college.
Deze wensen en aandachtspunten zijn tot stand gekomen door onze ervaring
met de Noordwijkse economie, via onze contacten met onze leden, ondernemers,
onze deelname aan Bedrijfsleven Bollenstreek en onze contacten met andere
stakeholders.
Wensen en aandachtspunten ondernemersklimaat en economie
De onderstaande puntenlijst met wensen en aandachtspunten betreffende
ondernemersklimaat en economie is gestructureerd naar de hoofdthema’s
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Overheid en regels
Bereikbaarheid, parkeren en infrastructuur
Horeca
Retail
Ruimtelijke ordening, bouwen, vergunningen
Bedrijventerreinen
Woningbouw
Bollenstreek
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Overheid en regels
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fulltime wethouder Economie, toerisme en bedrijfsleven
Gemeente als dienstverlenende instelling: van Nee, tenzij naar Ja, hoe
Versterken gemeentelijke organisatie na recente wisselingen
Gastvriendelijk handhaven met oog voor bedrijfsleven
Visie op klimaat neutrale gemeente en impact voor bedrijfsleven
Betere aansluiting onderwijs, met name techniek, door
onderwijsmogelijkheden binnen regio te houden
7. Gemeentelijke organisatie die visies integreert in eigen beleid en integraal
uitvoert
8. Klantvriendelijk en milder handhaven op parkeerovertredingen
Bereikbaarheid, parkeren en infrastructuur
9. Recente aangeschafte parkeerlocaties zo snel mogelijk in operationeel
bedrijf en blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor additionele
mogelijkheden.
10.Hoogwaardig OV met aansluiting op Schiphol, Station Sassenheim en
Leiden
11.Aansluiting Verlengde Beeklaan op N206 naar het noorden
12.Verkeerscirculatieplan geheel Noordwijk
13.Transferium bij entree Noordwijk, tegenover Beuk, à la Leiden, parkeren
en shuttle centra, strand. Bij uitblijven goede P-oplossing in het centrum
vooral op hoogtijd dagen.
14.Faciliteren elektrische laadpunten voor auto en fiets, uitbreiding huidige
laadpunten voor bewoners en bezoekers met name ook op beide
boulevards
15.Nieuwe Zeeweg als representatieve wandelpromenade en fietsverbinding
tussen Noordwijk Zee en Binnen
16.De realisatie van een Goede oost-west verbinding N206 – A4,
Duinpolderweg
17.Realiseren goede bereikbaarheid per auto en per fiets vanuit de nieuwe
woonlocaties naar de winkelcentra
18.Het blijven garanderen van de bereikbaarheid bij de renovatie van wegen
en het organiseren van goede communicatie daarover.
19.Ondanks dat het steeds lastiger plannen is van werkzaamheden in verband
met schaarste van mankracht en materialen Noordwijk optimaal
bereikbaar houden en werkzaamheden buiten de seizoenen te blijven
plannen.
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Horeca
20.Grent: echte stip op de horizon creëren met concrete uitgangspunten voor
herontwikkeling
21.Noordwijk Marketing:
a. Verdere uitbouw Bad status in binnen- en buitenland
b. Uitbreiding financiering om Noordwijk nog beter o de kaart te zetten
c. Budgettaire zekerheid voor meerdere jaren garanderen
22.Toeristenbelasting: Gelijk blijven (of verlagen) in tarief en inzichtelijk
maken waaraan het besteed wordt
23.Gelijk speelveld voor alle partijen: AirBnB & Paracommercie versus
bestaande horeca. Gemaakte afspraken implementeren en handhaven.
24.Verder uitbouw Bad status in binnen- en buitenland vervangen door
Kuuroord met aparte kop en toevoeging; faciliteren en investeren in
behoud Kuuroordstatus met als motto Bruisende badplaats met
kuuroordstatus
25.Ondersteunen en faciliteren House of Health & Hospitality initiatief KHN
Afdeling Noordwijk
Retail
26.Verdere concentratie van winkelgebieden in centra: stimuleringsbeleid
voor verplaatsing winkels naar het centrum en buiten het centrum
terughoudend omgaan met nieuwe winkelontwikkelingen. Aandacht voor
inpassing nieuwe winkelunits in centra en volledige uitvoering geven aan
de Retail en Horeca visie.
27.Realiseren van sterke, sfeervolle centra
28.Hoofdstraatgebied aansluiten met zee/strand en KW Boulevard
29.Realisatie van plannen met pleinfunctie met verblijfsmogelijkheid op Jan
Kroonsplein
30.Geen dichte winkelfronten in de winkelstraten
31.Voor Noordwijk Binnen doortrekken historie in nieuwe (her)ontwikkelingen
en renovatie bestaande panden. Realiseren van verblijfsmogelijkheid in de
Keuvel
32.Uitvoering geven aan de proef om het centrum van Noordwijkerhout
autovrij te maken in juli en augustus en als de proef slaagt deze situatie
aansluitend continueren tot deze permanent kan worden ingevoerd met
daarbij voldoende handhaving om de proef een optimale kans te geven.
33.Laad- en loszones gericht op optimale bevoorrading en het doorstromend
verkeer
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Ruimtelijke ordening, bouwen en vergunningen
34.Optimaliseren dienstverlening ODWH
35.Thema Duurzaamheid definiëren en concreet maken voor de bouwopgaves
in de toekomst
36.Omgevingsvisie en nieuwe Omgevingswet: proces inhoud geven bij
bouwontwikkelingen
37.Rol gemeente als regisseur klimaat-neutraal inhoud geven
Bedrijventerreinen
38.Visie uitbreiding Gravendam 2030 en tweede ontsluiting Gieterij.
39.Visie toekomstige bedrijventerreinen (in samenhang met regio).
40.Oplossing en uitvoering vrachtwagenparkeerbeleid
41.Inrichting voor LZV-voertuigen.
42.Handhaven huidige OV-opstappunten
43.Snellere ontwikkeling Spacecampus
Woningbouw
44.Versnelde oplevering ‘tijdelijke’ woningen in verband met benodigde
woningen voor werknemers, inclusief langdurig verblijvende
arbeidsmigranten (integratie i.p.v. concentratie)
45.Zoeken naar oplossingen en ruimte om binnen en direct buiten de kernen
tijdelijke hoogwaardige huisvesting te realiseren om het tekort aan
huisvesting voor jongeren, spoedzoekers, arbeidsmigranten,
statushouders voor een periode van 10 tot 15 jaar.
Bollenstreek
46.Blijvende ondersteuning uitvoering Economische Agenda Duin- en
Bollenstreek
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Wij vertrouwen erop u te hebben geïnspireerd om via een mooi coalitieakkoord
een verdere impuls te geven aan de economie van de drie dorpen van de
Gemeente Noordwijk. De ondernemers, de werknemers en de inwoners van onze
Gemeente zullen hier dan de komende jaren allemaal hun voordeel mee kunnen
doen.
Wij zijn graag beschikbaar om deze brief nader toe te lichten.
Met vriendelijke groet,
Arjan van den Akker
Voorzitter NOV
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